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   : إعداد
  رائد عبدالعزيز املهيدب 

  : واملراجعةمتعاونون يف العمل 
  مشاري اجلويرة. م  
  اهللا املزين  عبد. أ  

  حممد عثمان عبدالرمحن. م   
  

  جلنة البحوث والدراسات 
 عرب  املؤسسات االجتماعية التطوعية   يفلدى اإلداريني والقياديني    تطوير املمارسات اإلدارية    تستهدف  جلنة  

ع يوتـشج .  العمل التطوعي يف وتوفر الدعم اإلداري للعاملني يف حقل اإلدارة         .ق عمل تطويري  يتدريب فر 
  .املشاركة يف دعم الدراسات اخلاصة ذا احلقلقطاب است
  

  : ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ 
   املنطقة الشرقية–اململكة العربية السعودية 

  مركز حي احلزام الذهيب -جلنة التنمية 
   احلزام الذهيب–اخلرب 

  ٠٥٠٨٨٧٠١٠٦: هاتف 
 ٠٣٨٨٧٠٤٦٠: فاكس

  www.gbcenter.net :املوقع اإللكتروين
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  املقدمة

  ..احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

إن صناعة األنشطة االجتماعية والثقافية وغريها من الربامج مهمـة أساسـية            
  . للمؤسسات التربوية واالجتماعية لنشر نفعها للمجتمع

التعلم  أن نكتسبها من خالل      جيب للربامج االجتماعية مهارة     تكوين األفكار و
فالقدرة على تكوين األفكار يسهل إجياد الربامج اليت توافق احلاجـات           . التجربةو

االجتماعية والثقافية وكذلك توجد األفكار اليت يسهل تنفيذها على قدرات فـرق           
مرحلة تكوين األفكار هي أحد حلقـات صـناعة املـشاريع           و. العمل باملؤسسة 

  : فمراحل صناعة املشاريع ميكن تلخيصها كالتايل

  . مث التنسيق بينها أو اختزاهلارحلة تكوين األفكار وتوليدهام •

  .  التخطيط لألفكار الناجحة وجتهيزهامرحلة •

 مشاريع تنموية مفيـدة   وواقع عملي    إىل   املشاريع وحتويلها تنفيذ   مرحلة •
  .ومتابعها

 ،وليست هـي ايـة املطـاف      ليس تكوين األفكار هو اهلدف من العمل        ف
لتعزيز قـدرات مـن      هذه احملاولة هي     كثرية جداً ولكن    ميكن أن تكون   فاألفكار  

أو للذين ينفذون أول فكرة تصل إلـيهم         ،عائقاً للعمل لديه  تصبح صناعة األفكار    
ويف هـذه  . دون العمل على اختيار أفضل فكرة من عدد من األفكـار املقترحـة           

 

http://www.gbcenter.net
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القارئ  قد يالحظ    و. يف كيفية تكوين األفكار    اآللياتجمموعة من    نقترح   ذكرةامل
من تلك الفترات   ملا حتتاجه   يف فترات دون أخرى     ميكن عملها   التركيز على أنشطة    

النفـع  للوصـول إىل  اعية كثرية جلذب الكبار والصغار من كال اجلنسني  أفكار إبد 
   . والفائدة

تكـوين وصـناعة    اتنا يف   لتطوير قـدر   ةمفيد تكون هذه اآلليات  نرجو أن   و
  .ري الرحبية غللمؤسسات االجتماعيةاألفكار 

ولعل هذا امللف خيتص بتطوير القدرة على تكوين األفكار اخلاصة باملنظمـة            
فهو يعطي األفكار اإلداريـة واألنـشطة        دليل األفكار للمؤسسات التطوعية      وأما

 فهو حيول هـذه     برنامج التخطيط للجان التنمية ومراكز األحياء     أما  و. بشكل عام 
عـدداً مـن   يعيننا على تقـدمي  سأل أن  ناهللا  و. األفكار واألنشطة إىل خطة سنوية    

  .امللفات اإلدارية لتطوير العاملني يف قطاع املؤسسات التطوعية

هـذه  إلصـدار  ملا قاموا به من تعـاون      كراً يف هذه املرحلة جلنة البحوث     شا
 تبـادل (واألخ عبدالرمحن الدوسري على الدعم الـتقين لــ   .  وتطويرها املذكرة

 سائالً اهللا عز وجل أن يـوفقهم خلـريي          .ملوقع اإللكتروين عرب ا ) احلوار  عن بعد   
  .الدنيا واآلخرة

  العزيز املهيدب  رائد عبد    

 

  
٦ 

  ١   االجتماعية األفكارتكوينوسائل 

 اليت ميكن من خالهلـا مجـع       ينقسم امللف إىل عدد من األقسام وهي اآلليات       
ربويـة أو يف    األفكار وتوليدها عرب فرق العمل يف اجلمعيات االجتماعية والت        

  :ومت وضع تفصيل لألفكار التالية يف األوراق الالحقة. مراكز األحياء

عمل اجتماع للمشرفني واملهتمني     : ذهينالعصف  الاالستفادة من وسيلة     •
  . واالستفادة من طريقة العصف الذهين

 حيث أن كثريا من :يف نفس املؤسسةلها مع املشاريع السابقة اليت مت عمج •
جناحها يتم نسياا بسبب انتقال املشرفني عليها إىل جهـات          املشاريع مع   

 . أخرى أو ترقيهم إىل مناصب إدارية أكرب

واستعراض األعمـال    :راكز واجلمعيات األخرى أو االتصال ا     املزيارة   •
  .اليت مت إجنازها أو اليت يرغبون يف عملها

ـ     قريبةالدول  زيارة اجلمعيات االجتماعية يف ال     • درام لالستفادة مـن ق
  . ونظرام 

                                                
لتطوير فهو دليل  الأما هذا. األفكار املتنوعةاألنشطة ووبه عدد من ) دليل األفكار للمؤسسات التطوعية االجتماعية( مت إصدار ١

  .القدرة لتكوين األفكار وإنتاجها
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 اليت تدعو للمشاركة يف األنشطة الصيفية أو :متابعة الصحف واإلعالنات •
أخبار بعض األنشطة أو الـدعوات  اإلجازات األخرى أو الربيع أو متابعة     

 .   اخلتاميةللحفالت

 وغري املـشاة   املشاةمن املؤسسات األخرىاملنجزة النظر يف املشاريع     •
 . يف الساحةل واليت تعماملوجودة

تعترب مواقع اإلنترنت وسيلة مهمـة لتبـادل         : اقع اإلنترنت موالنظر يف    •
 .األفكار واملشاريع االجتماعية النافعة واليت ميكن تبادهلا بني أقطار العامل

 .فسح اال للمشاركة باألفكار من كل شرائح اتمع •

حـسب  ألفكار  لزيادة إثراء توليد األفكار ميكن تقسم ا       :تقسيم األفكار    •
املستفيد أو زمن التقدمي أو التخصص أو طريقة األداء أو مكـان األداء أو         

 .غريها

 .االستفادة من ذوي اخلربات واالختصاص يف ااالت املختلفة •
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  : ٢العصف الذهينجلسات أسس 

حىت ميكن الوصول إىل أفضل النتائج يف طريقة العصف الذهين ينبغي           
  :يادة القدرة إلنتاج العصف الذهيناتباع تعليمات تقود إىل ز

   مـن   لتوليـد األفكـار   مجع جمموعة متوسطة من املهتمني      ا •
  . مشارك١٢ -٦

بأقل تفاصيل ممكنة ألن    عرض املشروع املطلوب التفكري فيه      ا •
 .كثرة التفاصيل تضعف توليد األفكار

  من األفكار قبل الكيف ع عرض األفكار واالهتمام بالكمشج •

 .اعيةشجع األفكار اإلبد •

وغريها لتنمية القدرة على توليـد      منع مجيع العوائق النفسية     ا •
األفكـار أو نقـدها أو      ضـعف   لـى   الستهزاء ع  كا األفكار
 .استبعادها

 .ال تترك جماالً للحكم على األفكار •

                                                
نقاط األساسية واملختصرة للعصف يعرض طرق منوعة وخمتلفة تدور على مثل هذه المن الكتاب كثري  ٢

 .الذهين
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 ميكـن  .استخدم طريقة لتسجيل مجيع األفكـار املطروحـة      •
ة استخدام التسجيل للسرعة يف مجع األفكار واستخدام السبور       
 .عن طريق كاتب سريع لتسهيل قراءة األفكار من فريق العمل

تفعيل االجتماع  ميكن لقائد اموعة    عند فتور توليد األفكار      •
 عرض أغرب األفكار ودراسـة    بعدد من الطرق كالسؤال أو      

 .كيفية توليد أفكار إجيابية منها أو غريها

  .حسب أمهيتها ونوعيتهاقسم األفكار بعد العصف الذهين  •

  : حرص على ا
 كالبعد عن اهلواتف واملراجعني وأي      منع أسباب قطع التفكري    •

  .شيء آخر يشتت الفكر

 من النهار فهي أوقات الصفاء وكذلك قلـة         الساعات األوىل  •
 . كوسط النهار وآخرهباألعمال األخرىغماس االن

 فإن مناسبة املكان تزيد القدرة علـى توليـد          املكان املناسب  •
  . األفكار

  :وهيالعصف الذهين مام بقواعد جلسة جيب االهت
 .إرجاء احلكم على األفكار وإطالق حرية التفكري •
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 . االهتمام بالكم قبل الكيف •

  :مراحل العصف الذهين
  . بشكل واضحعرض املشكلة •

 .توليد األفكار •

  .حتدد حلول املشكلة •

ميكن إعطاء جمموعة أخرى نفس املشكلة وتشجيع اـال لتوليـد           
   .األفكار
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  : قواعد بياناتشاريع السابقة اليت مت عملها عرب مجع امل
. على كل مؤسسة بذل اجلهد جلمع األفكار اليت متت يف املؤسـسة            

حيث أن ترك التدوين سبب يف نسيان كثري من األفكار عامـة واإلبداعيـة              
  :ميكن مجع األفكار بعدد من الوسائل التالية. خاصة

مع األفكار وتنسيقها حسب     أو ورقية جل   إلكترونيةعمل قاعدة بيانات       •
  .نوعيتها

 وتوزيعهـا يف  ير اإللكتروين ومجـع الـصور   عرب التصوتوثيق األعمال  •
 .أقراص صلبة حسب املشاريعجملدات إلكترونية 

 يصف أهدافه وخطوات إجنازه واملوارد املادية       عمل ملف لكل برنامج    •
لتوثيق  ينبغي أن يكون هناك أفراد مهمتهم ا       .والبشرية اليت حيتاج إليها   

والتدوين للمنتجات واحلاجات واملشكالت خالل العمـل وإعـادة         
 .صياغتها بعد كل مشروع جيد
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  : أو االتصال ا القريبةراكز واجلمعيات األخرىاملزيارة 
 العمل على زيارة اجلمعيات االجتماعية ومراكز األحياء القريبة         ميكن

ىل أكثر االسـتفادات  واالستفادة منها وينبغي عمل بعض اخلطوات للوصول إ  
  : املمكنة

  . حتديد موعد مسبق حمرر خبطاب •

حتديد األهداف اليت يريد فريق العمـل االسـتفادة مـن اجلهـة              •
 .املستضيفة

 .وضع بعض األسئلة اليت ينبغي سؤاهلا وحتفيز النقاش عليها •

 كامريا رقميـة أو   – mp٣ مسجل   –دفتر  (جتهيز وسائل التدوين     •
 .. )كامريا فيديو 

لوسائل والتقارير والصور اليت ميكن االستفادة منها من اجلهة         طلب ا  •
 .املستضيفة

وضع آلية للتواصل عند احلاجة من التعرف على التنفيذيني الواقعيني           •
 .وأرقام اهلواتف واجلواالت

تكون هناك جلسة ترتيب معلومات بعد الزيارة ووضع تقرير خاص          •
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 أفكـار جديـدة    بالربامج الناجحة يف اجلهة املستـضيفة وتقريـر       
 .للزيارات

 .ميكن عمل اخلطوات السابقة للجمعيات واملراكز يف الدول القريبة         •
من جهات موثوقة  أو     ولكن ينبغي السؤال عن اجلمعية قبل الزيارة        

 واختاذ القرار املناسب يف زيـارة     أشخاص معروفني يف تلك البالد      
 عنـد    مع االهتمام بأخذ املوافقات املطلوبـة      . من عدمها  املؤسسة

  .الزيارة بشكل رمسي
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  : يف الصحف واإلنترنت واإلعالناتاألخبارمتابعة 
جلمع عدد كـبري مـن   واإلنترنت ميكن متابعة الصحف واإلعالنات   
  :ميكن االهتمام بالتايل. األفكار واملشاريع واملوارد لنجاح املشاريع

متابعة األخبار اخلاصة باجلهات االجتماعية املشاة وأعماهلـا         •
  .ع قصاصات األخبار يف ملفات خاصة اومج

مجع اإلعالنات املدفوعة من قبل اجلمعيات واملراكز االجتماعية         •
ميكـن دمـج األخبـار      . يف ملفات موزعة حسب األفكـار     

 .واإلعالنات

البحث عن املعلنني عن اخلدمات اليت ميكنها نفع اجلهة العاملة           •
الدورات كاملؤسسات اخلاصة باملخيمات ومؤسسات اهلدايا و     

 .والتصوير وغريها

التركيز على بداية اإلجازات جلمع الربامج الكـثرية اخلاصـة           •
 .باإلجازات ويف اية املواسم ملتابعة احلفالت اخلتامية للربامج

مجع أمساء اجلهات الداعمة لألعمـال اخلرييـة عنـد قـراءة             •
 .اإلعالنات عن األعمال ورعاا
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شاركة باألفكار مـن كـل شـرائح      تكوين األفكار عرب فسح اال للم     
ميكن مجع الكثري من األفكار واملشاريع عرب فسح اال للمشاركة           : اتمع

  : من كل شرائح اتمع من خالل الوسائل التالية

 ووسيلة التواصل معـه وعـدم       اسم صاحب أي فكرة   تدوين   •
  .نسيان أصحاب األفكار

عرب حتميل   وميكن تسهيل ذلك     توفري مكتب الستقبال األفكار    •
مكتب االستقبال باملؤسسة مسئولية استقبال األفكار واملشاريع       

  .من األعضاء والزوار

 ملن ال يستطيعون     عرب االتصاالت  نشر وسيلة استقبال أفكار    •
الوصول إىل املؤسسة كنشر رقم الفاكس أو رقم خاص برسائل     

 .اجلوال أو غريها

بال األفكار  عمل خانة خاصة باالستق   ب االستفادة من اإلنترنت   •
 .عرب املوقع اإللكتروين أو نشر عنوان الربيد اإللكتروين
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  عن طريق تقسيم األهداف األفكار تكوين
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  : حسب تقسيمات املستفيدين األفكارتوليد

 اتمـع   لتوليد عدد من األفكار اإلجيابية ينبغي فصل األفكار حسب تقسيم         
  : حسب التايلفيمكن تقسيم األفكار . والفئات املستهدفة

  . أفكار الطالب والطالبات الصغار •

  .أفكار الطالب والطالبات الكبار •

  .األفكار املوجهة للنساء  •

  .األفكار املوجهة للكبار •

 .األفكار املوجهة للعاملني والعامالت باملنازل •

األفكار املوجهة للجهات التجارية والتجمعات القريبة والعـاملني ـا           •
 .واملرتادين هلا

 اإلعاقات  – الشلل   – الصم   –العمي  (ر املوجهة لذوي احلاجات     األفكا •
 ... ) املرضى – اإلعاقات النفسية –اجلسدية 

 املساجني أو أهاليهم –األيتام : األفكار املوجهة لفئات اجتماعية حمتاجة    •
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 .وغريهم..  حمتاجي الوظائف – الفقراء واملعوزين –

كاملـساجد واملـدارس     :  األفكار املوجهة للجهات التربوية واخلدمية     •
 .. واملستشفيات وغريها

تربيـة  - املـشكالت حل–حديثي الزواج ( األفكار املوجهة للمتزوجني  •
  .. التعامل مع املراهقني-األبناء

 .األفكار العامة جلميع الفئات •
 



 

  
١٩ 

  : هامراحل األفكار حسب التقسيمات الزمنية وتوليد

 .أفكار الصيف واإلجازات الطويلة •

 .جازات القصريةأفكار يف اإل •

 .شهر رمضانيف أفكار  •

 .أفكار فترة عيد الفطر وعيد األضحى •

 . االختباراتاتأفكار مرتبطة بفتر •

 .أوقات الدراسةخالل السنة وأفكار  •

 . واملوسم الباردأفكار الشتاء •

 .أفكار الربيع •

 

 

 

  
٢٠ 

  : توليد األفكار حسب التقسيم اليومي 

وميكننـا االسـتفادة مـن      سام  تقسم أوقات الصالة يومنا إىل عدد من األق       
تقسيمات اليوم الواحد إىل توليد أفكار إضافية جديدة وسنضع أمثلة وليست           

  : للحصر

ميكن توجيه هذه الفترة إىل األنشطة النسائية وأطفال       : الفترة الصباحية    •
ما قبل املدرسة النشغال الرجال يف أعمـاهلم يف العـادة واألبنـاء يف              

لنساء يف الصباح حتتاج إىل عدد من األنشطة وتبقى كثري من ا. مدارسهم
 ولكن هذا ال ينطبق يف فتـرات اإلجـازة الـصيفية            .اإلجيابية املفيدة 

 .ورمضان

لقـاءات  ميكن االستفادة من املركـز بإجيـاد بـرامج          : فترة الظهرية  •
  .اجتماعات أو لقاءات مع جهات أخرى مع فترة غداء تكرمياً للزوار

  والدراسيةالثقافية والربامج ناء والبنات للتدريب فترة ممتازة لألب  :العصر   •
 .والترفيهية والرياضية

فترة مناسبة جلميع األعمار وكثري من الربامج وميكـن عمـل      : املغرب   •
 إىل وقت حمدد بني صالتني واليت ال حتتـاج إىل   بعض الربامج اليت حتتاج   



 

  
٢١ 

  .زوار مرتبطني بأعماهلم التجارية والوظيفية

رة توجه لربامج الكبار ولالجتماعات وعرض الـربامج        فت: بعد العشاء    •
  .واحلفالت ذات كثافة يف احلضور

  
هذه بعض األمثلة وميكن عرب تقسيم اليوم إىل عدد من األقـسام والـتفكري              

 .بأفكار خمصصة لكل فترة سيمكننا توليد أفكار كثرية إجيابية

 

  
٢٢ 

  :  األفكار حسب احلاالت االجتماعية توليد •

اعية تعطي جماالت خمتلفة نظراً الختالف احلاجات وامليول كل احلاالت االجتم
  :جمتمع حسب اهتماماته

   .اتمعات ذات التمكن االقتصادي والثراء •

 .جمتمعات يكثر فيها الفقراء واملعوزين •

 .اتمعات املختلطة بني الفقراء واألغنياء •

 .جمتمعات تكثر فيها اجلرمية واالحنراف •

 .مثقفةجمتمعات علمية وبيئات  •

 .جمتمعات ذات ترابط اجتماعي كبري •

 . أو اتمعات الزراعية.اتمعات القروية •

 .اتمعات اليت تكثر فيها اجلاليات غري العربية •

. أو حاالت احلروبحاالت الكوارث أو حاالت ااعات •



 

  
٢٣ 

 : األفكار حسب املناطق اجلغرافيةتوليد

اليت ميكن االنتقال بينها يف ميكن تقسيم األفكار حسب املناطق اجلغرافية و
  :فترات اإلجازات أو املشاريع املتنقلة بني القرى واملدن األخرى

  .املدن الكبرية •

 .القرى •

 . املناطق الساحلية •

 .املناطق اجلبلية •

 .املناطق الزراعية •

 .املناطق الصحراوية •

 .اتمعات املغلقة كسكن الشركات الكبرية •

 .املدن العسكرية •

  . اجلامعيةاملدن األكادميية •

 

  
٢٤ 

  :توليد األفكار حسب التخصصية

فكل ختصص حيتـوي    . ميكننا تقسيم وتوليد األفكار حسب التخصصات     
على عدد من األفكار اليت ميكنها أن تنفع اتمع وميكن تنفيـذها عـرب              

 :ومن أمثلة هذه التقسيمات. أصحاب التخصص املناسبني
  . أفكار يف تنمية اجلوانب الدينية واإلميانية •

  . ألفكار التربويةا •

 .الثقافيةالربامج  •

 . االجتماعيةاألفكار  •

 .أفكار تطوير علمي أكادميي •

 .لوجيةوتكنالو التقنيةاألفكار  •

 .اتاملهارأفكار تطوير  •

 .الرياضيةالربامج  •

 .اإلداريةاألفكار  •



 

  
٢٥ 

 . ونفسيةأفكار طبية •

 .أفكار يف تنمية القدرات االقتصادية •

  . واالجتماعيةالزوجيةة واألسريالعالقات األفكار اخلاصة ب •

 .أفكار يف األنظمة العامة •

 .أفكار ترفيهية •

  .أفكار مهنية •

   

 

  
٢٦ 

  :تقسيم األفكار حسب اجلهات التربوية اليت ميكن التواصل معها

  : هناك كثري من اجلهات التواصل مع اجلهات التربوية األخرى

 .املدارس •

 .اجلامعات وأنديتها •

 . القرآن الكرميحلقات حتفيظ •

 . ة الصيفيةألنديا •

 .املراكز النسائية •

 .األندية الرياضية •

 . املكتبات العلمية واملكتبات الطالبية •

 األنشطة الطالبية  •

 .جهات التدريب احلكومية واألهلية •

  .املؤسسات االجتماعية يف الدولة •



 

  
٢٧ 

 .مراكز األحياء القريبة •

  والصاالت الرياضية وبيوت الشباب األندية الرياضية •

  ...موهبة(مواهب اجلهات الداعمة لل •

 : غري تربويةجهات أخرى

 .البلديات واملشاريع املناسبة •

 . احلكوميةجهات التوظيف •

 .اجلهات السياحية •

 .اجلهات الراغبة يف التوظيف الصيفي أو التوظيف عموماً •

 .ا اهتمام باتمع كشركة أرامكوالشركات الكبرية اليت هل •

 .والتخصص أصحاب االهتمام •

  

 

  
٢٨ 

   :اجلهات اليت ميكن االستفادة منها  برامجسبتقسيم األفكار ح

كـثرية   ال أو املشاركة باملشاريع اليت حيتاجها املركز فاجلهات املنفذة للمشاريع  
ذات األهداف املادية الربامج فمنها .  والتطلعات اجليدةاألفكارذات ختلفة املو

هم فيهـا   أو املشاركة مع  أو الثقافية أو احلكومية وكلها ميكن االستفادة منها         
  :حسب حاجاتنا حنن منها

 .لمدارس األهليةالصيفية لربامج ال •

 .ةيبرامج مراكز التدريب الصيف •

 .الغرفة التجاريةوحماضرات دورات  •

 . الرحبية وغري الرحبيةجهات التدريبدورات  •

 .٣حممد بن فهد لتدريب الشباب برنامج األمري •

 . القريبةاألحياء مراكزامج بر •

 .ةاألندية الصيفيبرامج  •

                                                
ومت اختيار هذه اجلهة بناء على قرا من مدوين .. يف كل منطقة يوجد جهات اهتمام بالشباب وتدريبهم  ٣

 .امللف



 

  
٢٩ 

 .قافلة اخلري وأمثاهلابرامج املخيمات و •

 .األنشطة املدرسيةبرامج  •

  . خدمة اتمعبرامج جهات •

  .الرحالت التربوية •

  .املعارض املومسية ذات العالقة باجلمعية أو املركز •

  .كاتب الطريان التطويرية ملرحالتالبرامج  أفكار مكتسبة من  •

 الصيفي سايتكمعرض مثل ية لمعارض العلماملومسية ل الربامج الصيفية أو •

 أو  املعارض العلميـة  وأأرامكو  شركة  معرض   وأو برامج وادي التقنية أ    

   .اجلهات اليت تم باملواهب

 

  
٣٠ 

  :  التقدمي طريقةتوليد األفكار حسب 

  .احلفالت واللقاءات العامة •

 .االجتماعات واللقاءات املختصرة •

 .الربامج اإللقائية كاحملاضرات واخلطب والتوجيهات •

 .الدورات •

  .الزيارات •

 واألشرطة الصوتية واملرئية والربامج وأقراص      النشرات واللوحات صناعة   •

 .الليزر

 .الربامج اإلعالمية عرب اجلرائد أو الفضائيات أو غريها •

 .املتخصصة احلمالت •

 . الربامج التوعوية  •

  .املسابقات •



 

  
٣١ 

 .الربامج اخلاصة بأفراد •

 . الربامج املخصصة موعة عمرية خمصصة •

 .املخيمات •

 .الرحالت •

 

  
٣٢ 

 : االستشارات أنواع 

من املناسب عمل برامج استشارات طبية واجتماعية وغريها ويـتم تقـسيم            
تكوين وتطوير األفكار االستشارية عـرب  تقـسيم االستـشارات حـسب             

  :التخصصات مثل
 .االستشارات االجتماعية وحل املشكالت األسرية •

 .االستشارات النفسية •

 .االستشارات التربوية لألبناء •

 .االستشارات الطبية •

 .  واإلداريةاالستشارات املهارية •

  .االستشارات التعليمية •

  

ميكن عمل فريق لدراسة احلاجات وعمل آليات للرد على اهلاتف أو عمل    
  .عيادة استقبال ونظام لكتابة املشكلة وحلوهلا اليت متت سابقاً



 

  
٣٣ 

   أمثلة

  تكوين األفكار عرب متييز طريقة التقدميلى ع

  

 احلمالت    الربامج التوعوية 

 الدورات    املسابقات 

 الرحالت    اإلنتاجات 

  الربامج الرياضية    الزيارات

 

  
٣٤ 

  :الربامج التوعوية  •

   :أمثلة على الربامج التوعوية اليت ميكن عملها يف احلي

أو .. ة مكافحة التـدخني     ميكن زيارة مجعي  .. دخني  التوعية بأضرار  الت    •
  .دعوة مجعية مكافحة التدخني لعمل معرض أو عيادة مؤقتة

 ..ميكن زيارة متخصصة يف ذلك .. أضرار املخدرات التوعية ب •

 .كيفية التعامل مع حدائق احلي •

 .استغالل األوقاتالتوعية يف  •

  .التعامل مع ذوي احلاجات اخلاصة •
  



 

  
٣٥ 

  : احلمالت 

ريع اليت حتتاج إىل تظافر اجلهود عرب عـدد مـن      احلمالت هي الربامج واملشا   
وهـذه  . اجلهات واألفراد للوصول إىل أكرب شرحية مستهدفة من املستفيدين        

  : أعضاءهاحلمالت اليت ميكن عملها يف احلي من خاللأمثلة من 
 . التوعية املروريةيفمحلة  •

 . بالتعاون مع الشئون اإلسالمية  الصالةعن أمهيةمحلة  •

بالتعاون مع    أو حدائقه أو الكورنيش أو البحرحليمحلة تنظيف ا •
 .البلديات

 . بالتنسيق مع البلدياتيف احلي  وزارعتهامحلة عن تنسيق األشجار •
 .اإلسالميةبالتعاون مع الشئون  باملساجد االعتناءمحلة عن  •

  . محلة توعية طبية يف احلي واملدارس القريبة •

  

 

  
٣٦ 

  : املسابقات 

  :سابقات الثقافية لألبناء وهذه بعض األمثلةميكن عمل عدد كبري من امل

 .االستنباط  طرقالقراءة والقصص ومسابقة يف  •

  .مسابقات الكتشاف املواهب •

 . مسابقة للرسم احلر •

  اخل...يات االرو، القصص ، الشعر  ، اإللقاء، اخلطابة  مسابقات يف •

 .  والتفاوضاحلوار مسابقة يف •

 .مجعية حتفيظ القرآن الكرمي بالتعاون مع  مسابقة للقرآن الكرمي •

 . اخل ....واملتون وغريها  مسابقة السنة النبوية •

  .مسابقة القبول يف الوظيفة بعد اجتياز املقابلة الشخصية •
  



 

  
٣٧ 

  :  املهاريةالدورات

 أو موسم دراسـي  أمثلة عن الدورات اليت ميكن عملها خالل فترات الصيف     
  :وميكن اإلضافة عليها وتطويرها

 . ءة واحلواردورة يف القرا •

 .  صناعة القادة دورة •

 األجهـزة  إصـالح  ، كانيكايامل، احلدادة ، النجارة ( يف تقنيةدورات  •

  اخل......، أجهزة الكمبيوتر صيانة  ،االلكترونية والكهربائية 

 .تدريب إللقاء الدوراتال •

  .تدريب العاملني على املهارات اإلدارية األساسية •

  

 

  
٣٨ 

  :اإلنتاجات •

قدمي هوايام ومواهبهم يف إنتاج مشروع بامسهم ويعلـن عـن    ميكن لألبناء ت  
  : وينبغي تفعيل دور املستفيد من العملية التربوية. منتجام لآلباء أو للحي

  .إنتاج نشرة عرب أقوال أهل احلي ونصائحه وخرباته •

  .ج رسوم يدوية أو حاسوبية وعرضهاإنتا •

  .إنتاج عروض وفالشات مفيدة •

 .إنتاج شريط أناشيد •

 .نتاج شريط قرآنإ •

 .إنتاج فلم فيديو مفيد للحي •

  .إنتاج شريط صويت مفيد للبيوت •

 . جيمع عدد من الربامج واألدوات املفيدة لألبناءإلكتروينإنتاج قرص  •



 

  
٣٩ 

 : الرحالت 

 :ميكن عمل عدد كبري من الرحالت وهذه بعض األمثلة

 وفرسان يف   جىن يف اجلبيل  مثل   زيارة جزيرة     بقارب أو  رحلة حبرية  •
 .جيزان

 .صيد األمساكلرحلة  •

 .املدينة وأمكة إىل رحلة  •

 .رحلة للجنوب وأا •

 .بعض الروضاترحلة للرب وزيارة  •

 . الترفيهيةدينة الساحليةاملرحلة إىل املدن الساحلية ك •
  

 

  
٤٠ 

 : الزيارات 

  .يةم احلكواجلهاتزيارة  •

اليـوم   لبان ودارعودية لألمساك وزيارة ملصانع األزيارة الشركة الس •
 . اخل....اخلرسانة وغريها من املصانعصانع وم

 . زيارات األنشطة الصيفية مثل األندية الصيفية •

 . املرضى زيارة املستشفيات لزيارة •

اهليئـة  ، معرض أرامكو ، سايتك (التعليمية مثل  برنامج الزيارات •
مثل جامعة البترول وجامعة امللك  زيارة اجلامعات،امللكية يف اجلبيل 
 ،اخل.... وغريها األمري حممد بن فهدفيصل وجامعة 

 وغريها من   القافلةريية مثل مجعية الرمحة الطبية و     اخلمعيات  زيارة اجل  •
  اخل....العالقة  اجلمعيات اخلريية ذات

 .رامكو واخلطوط السعوديةأ مثل ىالتنسيق مع الشركات الكرب •

 وأطبـاء    واملشايخ   لني ورجال أعمال  ئواملسوجهاء احلي و  زيارات   •



 

  
٤١ 

 . األبناءاملقابلة من  ين يف جماالم وتكونبارز

 

  
٤٢ 

  :الربامج الرياضية والتدريب البدين

ميكن عمل عدد كبري من الربامج الرياضية والتربية البدنية ومن أمثلة ذلك 
 :  

 ...والطائرة والتنس كرة القدمللرياضات املشهورة مثل برنامج  •

 .ةوب اخليل عن طريق النوادي الرمسيبرنامج لتعليم رك •

 ... واجلودو راتيها الك التدريب على الدفاع عن النفس مثلبرنامج •
 . دورة مصغرة عن الغوصأو . برنامج لتعليم السباحة •

أو أو اسكواش    بولينج: الربامج اليت حتتاج إىل أماكن خمصصة مثل         •
 .بلياردو

 القريبة أو املدن الترفيهية مثـل  األندية الرياضية التنسيق معكن مي •
 . اخل...وغريها  فهد الساحليةمدينة امللك



 

  
٤٣ 

  
  
  
  
  

اختزال األفكار 

 

  
٤٤ 

  : اختزال األفكار 
يتم مجع عدد كبري من األفكار املناسبة  قد  فكار  األعند العمل على توليد     

عندها سيتم االحتيـاج إىل     .  ، القريبة والبعيدة عن أهداف املنظمة      وغري املناسبة 
الختزال  .ها العديد من   التيه بني  وسيلة الختزال األفكار وحتديد أفضلها بدالً من      

  :األفكار ميكن استخدام عدد من الوسائل املناسبة مثل
إىل املنظمة  حتويل األفكار اليت ال تناسب      عند تكاثر األفكار ميكن      •

 : ومن األفكار غري املناسبة.اإلرشيف أو نقلها إىل املستفيدين منها
o توافقها مع أهداف املنظمةعدم .  
o ية املختصة ذات العالقة بالفكرة الرمسعدم موافقة اجلهات.  
o األعراف االجتماعية النواحي الشرعية أوعدم موافقة .  
o       أو صـعوبة إجيـاد      عدم وجود املوارد املالية الكافية هلـا ،

  .احتياجاا املادية والبشرية لضخامتها
o اعدم وج ود القائد الذي سيقوم بالعمل.  
o     نـدرة أو    بسبب ال  -أو صعوبة ذلك  –عدم وجود منفذين

  .عدم املعرفة بالتنفيذ
o     اختـصاصيني غـري    أعمال معقـدة أو     حتتاج الفكرة إىل

 .متوفرين
o   لنجاح الباهرانسبة ضئيلة تضاؤل.  
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 . دمج األفكار املتقاربة •
أو أكثر من كل حمـور   رائدة  اختيار فكرة   عمل اجتماع إداري و    •

 .من حماور املنظمة وأهدافها العامة
كبري  التميز به ال ما حيتاج إىل تدريب         اختيار من األفكار ما ميكن     •

 .االنغماس يف حل مشكالته وأ
 ).املختزلة ( األفكاراختيار الفكرة األفضل من بني عدد من •
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  : األفكار وسائل اختيار الفكرة األفضل من بني عدد من
بعـدد مـن   املتبقيـة  ميكن اختيار الفكرة األفضل من بني عدد من األفكار      

  : الطرق
 

 اجلدوى  –التكلفة  :  تقييم  مثل  تقييم فكرة املشروع   بوضع معايري  •
 مث تتم   أو غريها من املعايري ،     –قبول الناس هلا     -سهولة التنفيذ    –

قيـيم  تطريقة اسـتخدام ال   . (جموع التقييم املفاضلة بني األفكار مب   
 )املنطقي

خـربة  علـى  وهذه الطريقة تعتمـد     . التصويتاملناقشة و طريقة  ب •
بغض النظر عن تقييم    هم عن املشروع أو البديل      بتقدمي رأي املصوتني  
ة املشروع بالنـسبة إىل     نتاجيإ التصويت على    من األفضل و. املعايري

 .اجلهود املبذولة فيه
  . السابقتني ووضع آلية تقدير لكل واحدة منهاالدمج بني الطريقتني •
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  : اختيار أحد البدائل بطريقة التقييم:مثال
 وتكون هناك رغبـة يف اختيـار         أو املشاريع  دائلعندما يتم اختيار عدد من الب     

إذا أردنا عمل دراسة للتعرف علـى       : فمثالً  . كمي هلا أحدها ميكننا عمل تقييم     
 فإنـه    ونريد أن خنتار الوسيلة    أسباب تسرب العاملني من حقل العمل التطوعي      

  :ميكننا
  :  يف معرفة احللوضع عدد من البدائلً أوال 
  .وضععمل فريق عمل لدراسة ال -١
 .االستفادة من خبري أو استشاري -٢
 .النتائجحتويل الدراسة إىل مركز دراسات لعمل املسح وطرح  -٣
 .االستفادة من املؤسسات التطوعية القريبة -٤

  :وضع املزايا والعيوب واليت ميكن قياسها بشكل كمي مثل:  ثانياً
 .عامل الزمن والسرعة       .التكاليف
 .التجربة السابقة      .الدقة

  : وضع درجات التقييم الكمي: ًثالثا
    ممتاز  = ٥    غري جيد  = ٠

العكس  qوأمحر لألسفل   جيد pمثلث أخضر لألعلى    ميكن استخدام أشكال    
.  

  .نتيجة كبرية ومثلث صغري العكس: مثلث كبري 
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  :وضع احلالة السابقة يف جدول تقييم وإظهار النتيجة: رابعاً
  

       املعيار
السرعة   التكاليف  البديل

 التجربة  الدقة  والزمن
  اموع  السابقة

فريق 
  داخلي

١١  ٢  ٣  ٣  ٣  

 أو باحث
  ١٤  ٤  ٤  ٣  ٣  استشاري

مركز 
  دراسات

١٢  ٤  ٥  ٢  ١  

املؤسسات 
  ١١  ٢  ٣  ٢  ٤  األخرى

باحث أو   البحث عن   سنجد أن التقييم ذه الصورة الكمية توصلنا إىل اقتراح          
 اخلربة السابقة للفريق الـذين      لذا ينبغي أال يتم جتنب االستفادة من      . استشاري

سيختارون البديل األفضل يف ترشيح البديل األفضل عند تساوي أو التقـارب            
  .الشديد بني البدائل
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  : الناجحة  واملشاريعاألفكارمسات 
. من وسائل اختزال األفكار التعرف على مسات األفكار واملشاريع الناجحة         

انتقاءها قبل  ر واملشاريع الناجحةالسمات اإلجيابية لألفكا عندما نتعرف على 
املشاريع من  ميكننا تطوير القدرة على متييز ما ميكن اختياره من            القيام ا   و

  :فمن مسات األفكار واملشاريع الناجحة.  غريه
ألنظمة العامة والنواحي الـشرعية واالجتماعيـة يف        االفكرة  توافق  أن   •

 .اتمع
 .وأهدافهاأن يكون املشروع ضمن قدرات املنظمة  •
  .أو رغبته يف تنفيذهاللمشروع اجة اتمع ح •
  . تنموية إجيابية حقيقية ال شكليةاًآثارللمشروع كون يأن  •
  . اإلبداع والتميز يف التنفيذ مع ختصصها فيه علىاملنظمةقدرة  •
 .سهولة خطوات تنفيذها أو قلة تكاليفها بالنسبة إىل إجيابيتها •
ن املنظمات الالرحبيـة أو املنظمـات     إمكانية املشروع إجياد الشركاء م     •

 .الداعمة
 .وجود قائد الفريق اجليد والفريق الذي سيقوم بإجناز املشروع •
 .توفري متخصصني عند حاجة املشروع هلم •
  . على توثيقها املنظمةقدرة •
 .وجود عدد كبري من املؤيدين واملساندين مع املشروع •
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 .ار واملشاريعوجود خربات سابقة ومعرفة متقدمة ملثل هذه األفك •
 أو وجـود    . تسيء إليهـا أو للمنظمـة      أي ممانعات الفكرة  ال حتتوي    •

 .يساء فهمهامالحظات قد 
أن يكون للمشروع أهداف واضحة ميكن قياسها وقياس أثرها وحتديد           •

 .وقت بدء واية متفق عليها
تقييم العمل بعد املشروع ورصد اجلوانـب اإلجيابيـة والنجاحـات             •

ودراسة كيفية تفـادي الـسلبيات      .  بعد االنتهاء  لمشروع أو العاملني  ل
 .املوجودة يف املشاريع القادمة
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  االهتمام باملواسم 
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  :ملاذا االهتمام بالفصل الصيفي 

تتميز الفترة الصيفية بفترات فراغ كبرية وبتغريات كثرية يف اتمع على           
   :مجيع مستوياته واليت تتميز خبصائص تظهر بالشكل التايل 

متثل فترة اإلجازات الطالبية مشكلة يف كثري من البيوت لوجود فـراغ             -١
كبري لدى األبناء والبنات يقابله كثري من العادات الطارئـة كالـسهر            
وضياع الوقت واإلسراف يف كثري مـن الـسلوكيات كاملـأكوالت           

 . ومشاهدة الفضائيات واستخدام األلعاب اإللكترونية وغريها

قدمون بطلب إجازام السنوية يف هذه الفترة للتمتع كثري من املوظفني يت -٢
بإجازام مع أبنائهم خالل الصيف وينعكس على ذلك كثرة الـسفر           

 .وعمل الرحالت الترفيهية القريبة والبعيدة

حرارة اجلو يف غالب الفترات مما مينع القدرة على إعداد برامج اجتماعية            -٣
 .والتأخر يف االستيقاظويسبب طول السهر . إال يف األماكن املغلقة

بدون عمـل    ويف بعض األحيان    تكاثر الربامج املفيدة املستقطبة لألبناء       -٤
تظهر هذه الربامج يف كثرة الدعايات الـيت        . دراسة أو منو هرمي علمي    

تستقطب أعني األبناء أو األمهات هلا بغض النظر عن الواقعية يف عمـق       
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ة إجيابية جديدة يف اتمع     وجود برامج نافع   ويف أحيان أخرى     .اإلنتاجية
 ضعف اإلعالنات عنها فتكون االستفادة حمـدودة يف دائـرة           لكن مع 

 . العاملني يف القطاع أو أقربائهم ومعارفهم

مرور أوقات فاضلة يف الفترة الصيفية كشهر رمضان والعيد وشوال كما  -٥
  .أن ذلك يتغري بتغري السنوات اهلجرية مبا يقابلها من فترات دراسية
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  : يف الصيفمثلة لألفكار العامة املوجهة لألبناء والطلبة والطالباتأ

  : لكثرة الفراغ لدى األبناء نقترح بعض الربامج املفيدة التالية

 يتم إعداد قسم خاص بتوظيف أبناء احلي وبناته وذلك : قسم للتوظيف •
يـتم  . بالتنسيق مع الشركات واملؤسسات اليت ميلكها بعض أهايل احلي        

 .دة من الوظائف املفيدة لألبناء واليت تزيد من قدرام ومواهبهماالستفا

برامج السباحة جتتذب كثريا من أبنائنا ملا جيدونه من املتعـة            : السباحة •
فيها وألمهيتها يف التربية البدنية وكذلك ألا من اخليارات املفضلة خالل 

أن ينبغي  . ميكن عمل دورة سباحة أو حجز مسبح خاص       . فترات احلر 
يكون هناك مشرفني تربويني ومنقذ متدرب ، كما ينـصح أن يكـون          

 .هناك مدرب سباحة لتطوير قدرام الرياضية

 فقد اجتذب احلاسب اآليل كثرياً من :برامج تطوير املهارات احلاسوبية  •
ينبغي أن  . أبنائنا الطالب واستقطبهم ملا فيه من التنوع والتغيري والتطور        

املراحـل العمريـة   النفـع حـسب   آليل على تعتمد دورات احلاسب ا   
 . والقدرات املهارية

o  فوتوشوب  – باور بوينت    –ورد  برنامج   : التعريف بالربامج 
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  .. يوليد–

o   الرسـم    –الطباعـة الـسريعة      : تنمية املهارات اإلبداعية – 
 . الصوت والفيديو

 كدورة الدفاع عن النفس اجلـودو أو الكاراتيـه         :الدورات اجلسمية    •
ميكن التدرب على اجلري وبعض الرياضـات  .   الفترة املسائيةوذلك يف 

أو التدرب على الغوص خاصة يف هذه الفترات      . احلركية وركوب اخليل  
  .احلارة

 كتطوير مهارات اإللقاء وحتسني خط الكتابـة        :دورات تطوير ذات     •
والتحدث باللغات واإلبداع وحسن التعامل مع اآلخرين والتعامل مـع          

 . يناألهل والوالد

 كـصيانة احلاسـب اآليل وصـيانة        :دورات املهارات الفنية ومهنية      •
 .  السيارات والصيانة املرتلية

ون هنـاك برنـامج     ويك. الرحالت للمناطق السياحية باململكة كأا     •
 .تطويري نافع وجيد

ميكن االستفادة من القوارب الكبرية وعمل برنامج        (الرحالت البحرية  •

 

  
٥٦ 

 .. فيها
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  : م بشهر رمضان ملاذا االهتما

مير الشهر الكرمي على كثري من املؤسسات االجتماعية التطوعية بشكل ال           
تركز كثري من املؤسسات على املوارد      . خيدم األهداف االجتماعية للحي   

املالية يف شهر رمضان ولكن الـصحيح أن يـتم االهتمـام باجلوانـب            
  : االجتماعية يف هذا الشهر ملا فيه من اخلصائص التالية

منو اجلانب اإلمياين والعبادي خالل الشهر مما يزيد من فرص حـل             -١
  .املشكالت وإذابة اخلالفات

تزايد الشعور بالترابط االجتماعي ويتم استغالل ذلك بتنمية اجلانب     -٢
 .االجتماعي مما يزيد فرص الزيارات وتبادل العطايا

ل تزايد ظاهر السهر لدى الكبار والصغار مما جيعل هناك مساحة لعم  -٣
 . مشاريع اجتماعية بعد صالة العشاء والتراويح

تزايد إقبال اتمع على املساجد وهذا جيعلنا كمؤسسة اجتماعيـة           -٤
تستفيد من املساجد كبيئة اجتماعية إميانية قوية للترابط بني النـاس      

  .وحل مشكالم
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  :جلنة التنمية االجتماعية باحلزام الذهيب واألخضر واهلدا

تتكون من عدد من املهتمني يف        إشرافية جتماعية باحلزام الذهيب واألخضر واهلدا جلنة     جلنة التنمية اال  
على عرب اإلشراف    تم بتطوير اجلوانب االجتماعية يف احلي واألحياء ااورة       اجلانب االجتماعي و  

 .ورجاالت اتمع والتواصل مع املؤسسات مراكز األحياء باألحياء القريبة
  

  : الذهيبمركز حي احلزام 

أهل احلي لرقي باحلي جبميع اجلوانب االجتماعية والثقافية عرب قدرات         عداد برامج ل  يهدف املركز إل  
 يقوم مركز احلـي     .يقوم بتطوير العاملني وأعضاء احلي والراغبني يف العمل التطوعي        و. واملهتمني

  :بالعديد من الربامج واملشاريع االجتماعية مثل
  .عية للحي كلقاءات األعياد واملواسم األخرىإعداد اللقاءات االجتما §
  .توفري الدورات التطويرية ألعضاء احلي §
  .توفري الربامج الثقافية واالجتماعية املفيدة والنافعة ألبناء احلي §
  .إعداد املسابقات واملنافسات اإلجيابية واملفيدة §
 . مساعدة الطالب واجلامعيني يف تعليمهم األكادميي §

  

 :  حي احلزام الذهيب

 يقطن فيه -و ما حوله من األحياء القريبة– يقع حي احلزام الذهيب مشال مدينة اخلرب وهو حي سكين
  .عدد رجال األعمال واملتخصصني واملهتمني باجلانب االجتماعي وهللا احلمد
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  فهرس 
  ٤  مقدمة

  وسائل تكوين األفكار االجتماعية
  العصف الذهين •
  امجع املشاريع السابقة اليت مت عمله •
  زيارة املراكز واجلمعيات األخرى •
  متابعة األخبار واإلعالنات يف الصحف واإلنترنت •
  تكوين األفكار عرب فسح اال لكل شرائح اتمع •

٦  

  ر عن طريق تقسيم األهداف عن طريقتكوين األفكا •
  تقسيمات املستفيدين §
  التقسيمات الزمنية ومراحلها §
  واملناطق اجلغرافية احلاالت االجتماعية §
    عن طريق ختصصات األفكار §
   اجلهات التربوية اليت ميكن التواصل معها §
  برامج اجلهات اليت ميكن االستفادة منها §
  بطريقة التقدمي §

١٦  

  ٣٣    أمثلة على تكوين األفكار عرب متييز طريقة التقدمي •
  اختزال األفكار 

  مسات األفكار الناجحة 
٤٣  
٤٩  

 

  
٦٠ 

  االهتمام باملواسم
  م الصيفملاذا االهتمام مبوس

  ملاذا االهتمام مبوسم رمضان

٥١  
٥٢  
٥٧  

 


